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originální návod je v angličtině. ostatní jazyky jsou překladem 
originálního návodu.

1. Bezpečnostní upozornění
Před instalací klimatizačního zařízení si laskavě pečlivě prostudujte 
tato Bezpečnostní opatření a zajistěte jeho správnou instalaci.
Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz a proveďte zkoušku 
na výskyt závad. Seznamte zákazníka se způsobem provozování 
klimatizačního a s péčí o něj s využitím informací uvedených v návodu 
k obsluze. Požádejte zákazníky, aby si uschovali tuto instalační 
příručku spolu s návodem k obsluze k dalšímu použití.
Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení 
nepřístupné široké veřejnosti".

význam vÝStrAh a uPozornění.

VÝSTRAHA zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, 
může to mít za následek úraz nebo smrt. 

UPOZORNĚNÍ zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, 
může to mít za následek poškození 
majetku nebo podle okolností vážný úraz.

 VÝSTRAHA

• o provedení instalace požádejte svého prodejce nebo 
kvalifikovaný personál.  
klimatizační jednotku se nepokoušejte sami instalovat ani 
opravovat. nesprávně provedená práce může mít za následek 
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Práce při instalaci provádějte podle popisu uvedeného v této 
instalační příručce. výrobek neupravujte.  
nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, 
úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství a 
díly určené k instalaci.  
Použití jiných než specifikovaných dílů může mít za následek 
pád, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. 

• Používejte pouze specifikované vodiče a zajistěte, aby 
svorkovnice či vedení nebyly vystaveny namáhání.  
nesprávné zapojení nebo zajištění vodičů může mít za následek 
nadměrné vyzařování tepla nebo požár.

• Před dotekem kterékoli součásti pod napětím dbejte na to, aby 
bylo zařízení vypnuté.

• uspořádejte vodiče dodaného kabelového svazku tak, aby víko 
elektrICké Skříně vnitřní jednotky nebylo zvednuté a pak jej 
řádně upevněte.  
Pokud nebude víko elektrICké Skříně řádně upevněno, může 
dojít k vyzařování tepla, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• roztrhněte a zlikvidujte plastové oboly.  
Pokud by si s plastovými obaly hrály děti, mohly by se udusit.

 UPOZORNĚNÍ

• nainstalujte vnitřní a venkovní jednotky, napájecí kabel, kabeláž 
dálkového ovladače a přenosové vedení alespoň 1 m od 
televizních nebo rozhlasových přijímačů. tak tomu je proto, 
abyste zabránili rušení televizního nebo rozhlasového vysílání. 
(Podle intenzity příchozího signálu může být vzdálenost 1 metr 
k eliminaci šumu nedostatečná.)

• Přepravě výrobku věnujte maximální pozornost. 
Při přenášení výrobku jej držte za rukojeti na obalu. 
nepřenášejte obal držením za polypropylenový pás na obalu, 
protože by to mohlo způsobit jeho deformaci. 

• nedotýkejte se žeber výměníku tepla. 
Při dotyku s žebrem by mohlo dojít ke zranění.

• nevypínejte napájení výrobku ihned po ukončení jeho provozu.  
než vypnete napájení výrobku, vždy počkejte nejméně 5 minut.  
jinak by mohlo v některých případech docházet k úniku vody a 
poruchám.

• klimatizační jednotku neinstalujte na místa s následujícími vlastnostmi:
1. v místech s vysokou koncentrací par minerálních olejů, 

aerosolů olejů nebo páry (například kuchyně).  
Plastové součásti by se mohly poškodit, spadnout a způsobit 
únik vody. 

2. v místech, kde vznikají korozívní plyny (například oxid siřičitý 
nebo sírový). 
koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla 
způsobit únik chladiva. 

3. Poblíž instalace strojů generujících elektromagnetickou radiaci. 
elektromagnetická radiace by mohla rušit provoz řídicího 
systému a způsobit poruchu funkce jednotky. 

4. v místech s únikem hořlavých plynů, nebo v místech 
s uhlíkovými vlákny nebo hořlavým prachem rozptýleným 
ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje s těkavými 
kapalinami (například ředidla nátěrů nebo benzin).  
Provozování jednotky v takových prostorách by mohlo způsobit požár.

[Pokyny specifické pro tento výrobek]
výrobek neinstalujte na následující místa.
olej, dehet z cigaret a pára způsobí ulpívání prachu na filtru, 
který pak nemusí být možné správně vyčistit. Dále může lepkavý 
prach způsobit poruchu.
Místa s mastným kouřem: restaurace, továrny atd.
Místa s nadměrným výskytem cigaretového kouře: kuřárny atd.
Místa s nadměrným výskytem vlhkosti nebo páry: restaurace, 
továrny atd.

• klimatizační jednotka není určena pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

Poznámka
• nechte zákazníka klimatizační jednotku obsluhovat a současně 

mu s pomocí návodu k obsluze vysvětlete správný postup 
obsluhy klimatizační jednotky poskytněte mu užitečné tipy.

• viz návod k obsluze dodaný k instalační příručce, které jsou 
dodané s vnitřní jednotkou.

• Použijte dálkový ovladač BrC1e51A7.

2. Příslušenství
zkontrolujte, zda je dodán správný počet příslušenství, dodaného 
ke klimatizační jednotce. viz také následující obrázky, které ukazují, 
kde je příslušenství uloženo.

Zadní strana 
ochranného vlnitého kartónu

Soubor příslušenství
Příslušenství je na zadní 
straně ochranného vlnitého 
kartónu pod mřížkou sání.

Mřížka sání
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název
vymezovací 
podložka (1)

Pružná 
hadice (2)

trubka tvaru 
S (3)

kabelový 
svazek (4)

Svorka 
(5)

Množství 1 kus 1 kus 1 kus 1 kus 2 kus

tvar

název
Spojovací 
trubka (6) Přípojka (7) těsnění (8)

ostatníMnožství 1 kus 1 kus 1 kus

tvar

• návod 
k obsluze

• Instalační 
příručka

Při provádění instalace věnujte maximální pozornost 
následujícím položkám a po dokončení prací jednotlivé 
položky znovu zkontrolujte.

a.  Po dokončení prací jednotlivé položky otestujte

Položky testu v případě 
poruchy výsledek

je klimatizační jednotka nainstalována 
správně, nechybí žádné kabelové 
svazky ani nebyly při zapojování 
udělány chyby.

Provozní 
porucha a 

spálení kabelu

opravdu není žádný prostor mezi 
stropem a materiálem stropu? Únik vody

jsou upevňovací ovladače (ve dvou 
bodech) prachové skříně dostatečně 
dotaženy?

vibrace, hluk 
nebo porucha 
sběru prachu

jsou pevné ovladače (v pěti bodech) 
vzduchového filtru dostatečně 
dotaženy?

vibrace, hluk 
nebo vada 

sběru prachu
je pojistné lanko ochrany před pádem 
pro prachovou skříň a mřížku řádně 
připojeno k upevňovacímu držáku?

Pád

Připevnili jste víko elektrICké 
Skříně, prachovou skříň, pružnou 
hadici, trubku tvaru S, mřížku sání 
a ozdobné kryty rohů?

vibrace, hluk 
nebo porucha 
sběru prachu

* nezapomeňte zkontrolovat položky uvedené v kapitole  
"1. Bezpečnostní upozornění" na straně 1.

b. Položky testu před dodávkou
Položky testu výsledek

Byl dokončen testovací provoz klimatizační jednotky?
vysvětlili jste zákazníkovi způsob ovládání klimatizační 
jednotky a současně mu vše ukázali v návodu k 
obsluze? *
Provedli jste nastavení režimu pro automatické čištění 
filtru (nastavení činnosti automatického řízení nebo 
nastavení činnosti časovače se stanoveným časovým 
písmem) a poskytli jste informace o činnosti 
nastaveného režimu klimatizační jednotky zákazníkovi?
Předali jste svému zákazníkovi návod k obsluze? 
(Předejte zákazníkovi návod k obsluze a také instalační 
příručku.)
Předali jste zákazníkovi spojovací trubku a připojení a 
požádali jej o to, aby si je uložil?

* Vysvětlení místa provozu
kromě obecného použití klimatizační jednotky je nutné vysvětlit 
popis položek označených v návodu k obsluze  vÝStrAhA a 

 uPozornění a nechali jste zákazníka si prostudovat 
pečlivě všechny popisy, protože tyto položky označují 
informace, které v případě nedodržení mohou pravděpodobně 
způsobit smrt, těžké zranění nebo poškození majetku.

3. Místo k instalaci
tento výrobek nabízí volitelný směr výstupu vzduchu. k dosažení 
proudění ve třech směrech se vyžaduje souprava skříně (volitelné 
příslušenství). Pro tento produkt není možné nastavit proudění 
ve dvou směrech.

3-1 Se souhlasem zákazníka zvolte místo 
instalace, které splňuje následující 
podmínky

• Povrch stropu není významně skloněný.
• Prostor pro instalaci a údržbu je řádně zajištěn (viz také 

následující obrázky).
• kontrolky na panelu jsou snadno vidět.
• vnitřní a venkovní jednotka, napájecí kabel, přenosové vedení a 

kabeláž dálkového ovladače jsou umístěny alespoň 1 m od 
televizních nebo rozhlasových přijímačů. 
(výše uvedené je stanoveno proto, abyste zabránili rušení 
televizního nebo rozhlasového vysílání. Podle intenzity 
příchozího signálu může být vzdálenost 1 metr k eliminaci šumu 
nedostatečná.)

3-2 Potřebný prostor pro instalaci
nainstalujte vnitřní jednotku podle instalačního návodu vnitřní 
jednotky a následujících obrázků.

Kontrolka

Vstup sběru prachu

Přední strana panelu

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 vnitřní jednotka
2 vypouštěcí přípojka
3 Alespoň 1500 mm od zdi. tento prostor bude alespoň 

500 mm s uzavřeným výstupem vzduchu a nasazenou 
ucpávkou.

4 vstup sběru prachu
5 Pro sběr prachu s pomocí vysavače se vyžaduje jistý 

prostor

3-3 Pokyny pro montáž mřížky sání
zvolte jeden z následujících směrů upevnění mřížky sání na 
panelu.

Potrubí PotrubíVypouštěcí 
přípojka

Vstup 
sběru 
prachu

Vypouštěcí 
trubice

Mřížka 
sání
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4. Přípravy pro panel
Poznámka

• Proveďte práce požadované podle "4. Přípravy pro panel" na 
straně 3 a ponechte panel v obalovém materiálu (na spodní 
straně).

• nestavte panel dolů ani nahoru, ale ponechte je na vyčnívajících 
součástech. 
v opačném případě dojde k poškrábání povrchu panelu.

• nedotýkejte se otočných klapek ani na ně nepůsobte žádnou 
silou. Mohlo by to způsobit poruchu jednotky.

4-1 Demontáž mřížky sání z panelu, sejmutí 
ochranného vlnitého kartónu a vyjmutí sady 
příslušenství

(1) Stiskněte ovladače na mřížce sání a zvedněte je.

Ozdobný panelOvladače

Balicí 
materiál (dolní)

Mřížka sání

(2) otevřete mřížku sání pod úhlem asi 45° a demontujte ji 
z panelu.

45°

(3) Sejměte ochranný vlnitý kartón. 
Sejměte ochranný vlnitý kartón (na horní straně panelu) 
společně s příslušenstvím, které je připevněno k zadní straně 
kartónu.

Ochranný 
vlnitý kartón (horní) 
(Příslušenství 
je na zadní straně.)

Ochranný 
vlnitý kartón (dolní)

Poznámka

Při manipulaci s panelem nepůsobte silou na otočnou klapku, 
jednotku kartáče ani vzduchový filtr.

Panel

Jednotka kartáčeVzduchový filtr

Výkyvná klapka

4-2 Demontáž ozdobných krytů rohů

Panel

Ozdobný kryt rohu

Ozdobný kryt rohu
Ozdobný 
kryt rohu

Ozdobný kryt rohu (s displejem)

(1) zvedněte a demontujte ozdobný kryt rohu (s indikací) 
ve směru šipky.

Poznámka

nepůsobte na vodiče silou.

Operation/filter cleaning

(2) Demontujte šrouby na zadní straně ozdobného krytu rohu 
(s indikací), otevřete kryt a demontujte konektor připojený 
k přednímu konci vodičů z desky tištěných spojů.

Kryt

Konektor

Vodiče

Deska 
tištěných 
spojů

3

1Šroub

2

Ozdobný kryt rohu 
(s displejem)

(3) Demontujte zbývající ozdobné kryty rohů (tj. tři kryty) ve směru 
šipky.

Panel

Ozdobný kryt rohu

4-3 Demontáž prachové skříně

Upevňovací 
ovladač prachové 
skříně a svorka

Prachová skříň
Upevňovací ovladač 
prachové skříně
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(1) otočte dva upevňovací ovladače prachové skříně.

Prachová skříň

(Pro větší názornost je znázorněna přední strana panelu.)

Upevňovací 
ovladač

Upevňovací ovladač

(2) Demontujte prachovou skříň z panelu a věnujte pozornost 
tomu, abyste nepřeřízli pojistné lanko.

Prachová skříň

Lanko ochrany před pádem 2

1

(3) Demontujte pojistné lanko z držáku na panelu prachové 
skříně.

Demontujte všechna 
lanka ochrany před 
pádem z upevňovacího 
držáku.

Spona

Prachová skříň

Lanko ochrany před pádemPanel

5. Přípravy pro vnitřní jednotku

 VÝSTRAHA

Před prací na kabeláži zkontrolujte, zda jsou vnitřní a venkovní 
jednotky vypnuté.
jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

 UPOZORNĚNÍ

• Po instalaci vnitřní jednotky proveďte následující kroky.
• Instalujte vnitřní jednotky podle popisu v dodané instalační 

příručce.

5-1 Upevnění vymezovací podložky 
(příslušenství (1))

(1) Demontujte záslepku obtokového otvoru.

12

1 vnitřní jednotka
2 Demontujte záslepku obtokového otvoru

(2) odtrhněte ochranný papír na oboustranné pásce na zadní 
straně vymezovací podložky (příslušenství (1)).

(3) upevněte vymezovací podložku (příslušenství (1)) na obtokový 
otvor vzduchu. 
Po upevnění vymezovací podložky zkontrolujte, zda obtokový 
otvor vzduchu není nijak zablokován.

1

4

2

4

3

1 obtokový otvor vzduchu
2 vyrovnání s obtokovým otvorem vzduchu
3 vyrovnat rohy
4 vymezovací podložka (příslušenství (1))

5-2 Upevnění kabeláže (příslušenství (4))
(1) Demontujte víko elektrICké Skříně z vnitřní jednotky.

Svorky

Víko ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚŠrouby 
(2 body)

Povolte šrouby (ve dvou bodech) a posuňte víko ELEKTRICKÉ 
SKŘÍNĚ ve směru šipky a uvolněte víko ze svorek.
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(2) Demontujte propojovací konektory z X8A.

1

2

X8A

1 elektrICká SkříŇ
2 Propojovací konektor

(3) Připojte kabelový svazek (příslušenství (4)) ke konektorům 
(X8A, X35A a X36A) a třem bodům kabelového svazku na 
straně jednotky.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 kabelový svazek na straně jednotky
2 konektor – nezapomeňte je pečlivě připojit
3 elektrICká SkříŇ
4 hák X35A, X36A
5 kabelový svazek (příslušenství (4))
6 Skleněná trubka

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou konektory pečlivě připojeny, jinak nebude 
pracovat otočná klapka, jednotka kartáče a vzduchový filtr.

5-3 Připojení víka ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ
Připojte víko elektrICké Skříně a to v opačném pořadí kroků 
"5-2 upevnění kabeláže (příslušenství (4))" na straně 4 (1). 

Poznámka

zajistěte, aby vodiče nebo skleněná trubka nebyly zachyceny 
víkem elektrICké Skříně.

 VÝSTRAHA

Uspořádejte přehledně elektrické vodiče a upevněte řádně víko 
ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ.
elektrické vodiče zachycené za víko elektrICké Skříně mohou 
způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

6. Upevnění panelu k vnitřní jednotce
nainstalujte vnitřní jednotku podle popisu v dodané instalační 
příručce.

Poznámka

nepůsobte při vyjímání panelu z obalového materiálu (na dolní 
straně) silou na otočnou klapku, jednotku kartáče nebo vzduchový 
filtr.

6-1 Kontroly před připojením panelu
• zkontrolujte směr vnitřní jednotky a vygravírované značky na 

panelu, jak je znázorněno níže. 
Blok potrubí k PIPInG SIDe  a vypouštěcí přípojka  
k DrAIn SIDe .

• Postavte dočasný aretační držák vzpřímeně.
• vytáhněte vodiče (na straně panelu) z otvoru.

6-2 Připojení panelu
(1) Dočasně umístěte dva aretační držáky sacího otvoru panelu 

(na vnitřní straně obvodu) k hákům na vnitřní jednotce.

Poznámka

ověřte si kontrolním oknem, zda jsou dočasné aretační 
dorážky zajištěny za háky.

(2) vytáhněte z otvoru kabelový svazek, připojený v "5. Přípravy 
pro vnitřní jednotku" na straně 4. 
Dále opatrně vytáhněte vodiče z ozdobného krytu rohu 
(s indikací) odpojené v "4. Přípravy pro panel" na straně 3 
z rohového otvoru, aby nebyly zachyceny za upevňovací 
držák.

(3) uložte upevňovací držák (ve čtyřech místech) do rohů panelu 
n a háky obvodu vnitřní jednotky. (zahákněte upevňovací 
držák s gravírovaným symbolem PIPInG SIDe  napřed, 
pak nasaďte upevňovací držák na protější stranu úhlu.) 
v tento okamžik věnujte pozornost tomu, aby kabelový svazek 
a vodiče (na straně panelu) nebyly zachyceny mezi panel a 
vnitřní jednotku.

Poznámka

ověřte si, zda jsou dočasné upevňovací držáky zajištěny 
za háky, pak vytáhněte ruce.

(4) Dotáhněte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou pod 
upevňovacím držákem asi o 5 mm. (Panel se přesune 
nahoru.)

(5) otočte panel ve směru šipek tak, aby byl otvor na stropě 
panelem dokonale zakryt.

(6) Dále dotáhněte šroub (4), až vzdálenost od dolní části háku 
vnitřní jednotky k dolní části panelu bude 107 až 112 mm.

Vypouštěcí 
trubice

Potrubí

Úchyt

Montážní nosník

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Před dočasným 
připojením

Po dočasném 
připojení

Držáky 
dočasného upevnění

Kontrola okna

Hák

(4 body)
Před připojením Po připojení 

6-2 (1)

Hák
Kontrola 
okna

Držáky dočasného upevnění
Před dočasným 
připojením

Po dočasném 
připojení

Gravírovaná 
značka 
PIPING SIDE

Gravírovaná značka
DRAIN SIDE

Provést nastavení Otvor

Nástroj (například šroubovák)
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107
~11

2  m
m

6-2 (6)

Panel

Dolní strana 
panelu

Vnitřní jednotka

Dolní část 
háku vnitřní jednotky

(Strop je na obrázku 
vynechán pro větší 
názornost)

10
7~

11
2 

m
m

Těsnění Vnitřní jednotka

Dolní část 
háku vnitřní 
jednotky

Strop

Montážní nosník
Dolní strana panelu

Panel

Průřez (4 body)

Poznámka

• Dotáhněte pečlivě šrouby, jinak může dojít závada, jak je 
znázorněno níže.

• znovu nastavte výšku vnitřní jednotky, pokud při dotažení šroubů 
zbývá prostor mezi stropem a panelem.

Únik 
vzduchu

Únik vzduchu 
ze strany 
stropu.
Vznik 
nečistot Kondenzát nebo odkap

Zajistěte, aby zde nebyl žádný prostor.

Výškové seřízení jednotky je 
možné díky otvorům v rozích 
panelů a to bez demontování 
panelu za předpokladu, že 
seřízení nebude nijak ovlivňovat 
vyrovnání nebo vypouštěcí 
potrubí vnitřní jednotky. 
Provedení práce viz také 
instalační příručce vnitřní 
jednotky.

6-3 Kontrola panelu
(1) Sejměte těsnění panelu.

1 2 1

2
3

4

1 Sejměte těsnění panelu
2 vložte těsnění, až se dostane do styku se svorkou
3 Svorka 
4 těsnění (příslušenství (8))

(2) Protáhněte kabelový svazek a vodiče (na straně panelu).

Panel

Kabelový 
svazek

Kabelový svazek
Vodič 
(na straně panelu)

Vodič 
(na straně panelu)

(3) Připojte konektor vodičů a přesuňte skleněnou trubku tak, 
aby zakrývala část konektoru.

Vodič 
(na straně panelu) Kabelový svazek

Konektor
Nezapomeňte 
je pečlivě připojit.

Přesuňte 
skleněnou trubku.

1

2
Skleněná trubka

(4) Dotáhněte a zajistěte oba konec skleněné trubky tak, aby 
použité svorky byly na trubce (příslušenství (5)). Po zajištění 
obou konců odřízněte zbývající části svorek.

Dotáhněte svorky

Odřízněte kořen
Svorka
(příslušenství (5))

(5) vraťte zapojené vodiče do prostoru mezi vnitřní jednotkou a 
panelem. 
(umístěte vodiče do stínované součásti, jak je znázornění 
na obrázku.)

Poznámka

umístěte vodiče opatrně, aby se nedostaly do styku se 
vzduchovým filtrem.

Připojené 
vodiče

Připojené 
vodičePanel

ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 
vnitřní jednotky

(6) Demontujte víko elektrICké Skříně z vnitřní jednotky.  
viz také "5-2 upevnění kabeláže (příslušenství (4))" na straně 4.
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(7) Připojte konektor vodiče otočné klapky k desce tištěných 
spojů.

2
1

3

X9A

1 Deska tištěných spojů
2 Připojte konektor vodiče otočné klapky k desce tištěných 

spojů. nezapomeňte vše řádně zajistit.
3 vodič otočné klapky (do X9A)

(8) Připojte víko elektrICké Skříně a to v opačném pořadí kroků 
"5-2 upevnění kabeláže (příslušenství (4))" na straně 4.

(9) veďte vodiče skrze hák.

21

1 hák
2 veďte vodiče skrze hák

6-4 Připojení prachové skříně
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Gravírovaná značka na straně potrubí
2 Spona panelu
3 Gravírovaná značka na straně vypouštění
4 Panel
5 Pojistné lanko ochrany před pádem
6 Prachová skříň
7 upevněte prachovou skříň dolů stranou 

s vygravírovanou značkou.

(1) zahákněte pojistné lanko do držáku do spony panelu prachové 
skříně, jak je znázorněno na obrázku.

1

2
3
4
5

1 Spona
2 Připojené pojistné lanko ochrany před pádem
3 Panel
4 lanko ochrany před pádem
5 Prachová skříň

(2) upevněte prachovou skříň v opačném pořadí kroků  
"4-3 Demontáž prachové skříně" na straně 3.

Poznámka

zkontrolujte, zda pojistné lanko není zachyceno ve výstupním 
otvoru na prachové skříni, když ji připojujete. v opačném 
případě nebude prachová skříň pracovat normálně.

(3) otočte upevňovací ovladače (ve dvou bodech) prachové 
skříně a zajistěte ji.

(Pro větší názornost je znázorněna 
přední strana panelu.)

Upevňovací 
ovladač

Upevňovací 
ovladač

6-5 Upevnění trubky tvaru S (příslušenství (3))
Před upevněním strany kartáče (gravírováno B) upevněte stranu 
prachové skříně (gravírováno A).
(upevnění proveďte tak, aby gravírované znaky vzájemně 
souhlasily.)

Prachová skříň

Prachová skříň

Jednotka kartáče

Zkontrolujte, zda 
jsou vygravírované 
znaky ve 
vzájemném 
souladu.

2

Svorky
(2 body)

Úchyt
(1 bod)

Jednotka kartáče

Strana jednotky kartáče
Trubka tvaru S
(příslušenství (3))

Strana 
prachové 
skříně

Zkontrolujte, zda jsou 
vygravírované znaky 
ve vzájemném 
souladu.

1

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou spony pečlivě zajištěny. jinak by mohlo dojít 
k poruše sběru prachu.
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7. Upevnění krytu mřížky sání a 
ozdobného krytu rohu

Mřížka sání může být otočena a připojena ve dvou směrech, 
z nichž lze jeden zvolit.
Pokud instalujete několik jednotek, nastavte v případě potřeby směry 
mřížek sání. Podle požadavku zákazníka proveďte změny směru.

7-1 Připojení mřížky sání
* zvolte hák (A) nebo (B) a zahákněte svorky mřížky sání.

Poznámka

Mřížka sání může být poškozena, pokud zvolíte nesprávnou stranu 
připojení.

7-2 Hák (A)
(1) nastavte mřížku sání pod úhlem asi 45° a zajistěte háky 

(ve třech bodech) v panelu.

45°

Panel

Panel

Mřížka sání

Mřížka sání

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Sací mřížka, upevňovací úhel

Indikace
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) jak je znázorněno na obrázku, zahákněte pojistná lanka 
mřížky sání k rohovým sponám (ve dvou rozích).

Změňte směr vedení 
lanek ochrany před pádem.

Mřížka sání

Spona
Lanko ochrany před pádem

Spona
Zahněte svorku 
směrem dovnitř.

Lanko ochrany před pádem

(3) Připojte pružnou hadici (příslušenství (2)) na bok panelu. 
(Pružná hadice (příslušenství (2)) nemá žádné směrové 
omezení.)

Připojení pružné 
hadice na straně panelu

Pružná hadice
(příslušenství (2)) 

Připojení pružné 
hadice na straně panelu

Řádně nasaďte 
spony do háků 
(ve dvou bodech).

Háky
(2 body)

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou spony pečlivě zajištěny. jinak by mohlo 
dojít k poruše sběru prachu.

(4) tlakem nasaďte pružnou hadici připojenou v (3) do panelu. 
(věnujte pozornost tomu, aby hadice nebyla zachycena 
uzavřenou mřížkou sání.)

Poznámka

nezlomte pružnou hadici, když ji tlakem nasazujete.
Pružná 
hadice

Do mřížky sání
Stiskněte 
pružnou hadici 
podél tvaru 
rohu.

(5) Připojte opačný konec pružné hadice připojené v (3) na stranu 
mřížky sání.
* otočte spoj pružné hadice na straně mřížky sání podle 

montážního směru mřížky, jak je znázorněno na obrázku.

Připojení pružné hadice 
na straně mřížky sání

Připojení pružné 
hadice na straně 
mřížky sání

Pružná hadice

Připojte 
pečlivě hadici.

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou spony pečlivě zajištěny. jinak by mohlo 
dojít k poruše sběru prachu.
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(6) zatlačte mřížku sání nejprve pomalu, pak zatlačte na dva 
ovladače a nakonec pečlivě usaďte mřížku do panelu.

PanelOvladače
(2 body)

Mřížka sání

Poznámka

Mřížka sání může zachytit pojistná lanka, když je mřížka 
uzavřena.
Před uzavřením mřížky sání zkontrolujte, zda z ní nevyčnívají 
pojistná lanka.

Mřížka sání Většina nevyčnívá

Lanko ochrany 
před pádem

7-3 Hák (B)
(1) nastavte mřížku sání pod úhlem asi 45° a zajistěte háky 

(ve třech bodech) v panelu.

45
°

Panel

Mřížka 
sání

Mřížka sání

Panel

Sací mřížka, 
upevňovací úhel

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Indikace
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) jak je znázorněno na obrázku, zahákněte pojistná lanka 
mřížky sání k rohovým sponám (ve dvou rozích).

Změňte směr vedení lanek 
ochrany před pádem.

Mřížka sání

Spona
Lanko ochrany před pádem

Spona
Zahněte svorku 
směrem dovnitř.

Lanko ochrany před pádem

(3) Připojte pružnou hadici (příslušenství (2)) na bok panelu. 
(Pružná hadice (příslušenství (2)) nemá žádné směrové 
omezení.)

Připojení pružné hadice 
na straně panelu

Řádně nasaďte 
spony do háků 
(ve dvou bodech).

Pružná hadice
(příslušenství (2)) 

Připojení pružné 
hadice na straně panelu

Háky 
(2 body)

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou spony pečlivě zajištěny. jinak by mohlo 
dojít k poruše sběru prachu.

(4) tlakem nasaďte pružnou hadici připojenou v (3) do panelu. 
věnujte pozornost tomu, aby hadice nebyla zachycena 
uzavřenou mřížkou sání.

Pružná 
hadice 

Do mřížky sání

Stiskněte 
pružnou hadici 
podél tvaru 
rohu.

(5) Připojte opačný konec pružné hadice připojené v (3) na stranu 
mřížky sání.
* otočte spoj pružné hadice na straně mřížky sání podle 

montážního směru mřížky, jak je znázorněno na obrázku.

Připojení pružné hadice 
na straně mřížky sání

Připojte 
pečlivě hadici.

Připojení pružné 
hadice na straně 
mřížky sání

Pružná hadice

Poznámka

zkontrolujte, zda jsou spony pečlivě zajištěny. jinak by mohlo 
dojít k poruše sběru prachu.

(6) zatlačte mřížku sání nejprve pomalu, pak zatlačte na dva 
ovladače a nakonec pečlivě usaďte mřížku do panelu.

Panel Ovladače
(2 body)

Mřížka sání
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Poznámka

Mřížka sání může zachytit pojistná lanka, když je mřížka 
uzavřena.
Před uzavřením mřížky sání zkontrolujte, zda z ní nevyčnívají 
pojistná lanka.

Mřížka sání Většina nevyčnívá

Lanko ochrany 
před pádem

7-4 Připojení ozdobných krytů rohů
(1) Připojte ozdobný kryt rohu (s indikací) řádně k desce 

tištěných spojů a to v opačném pořadí kroků, než je uvedeno 
v "4. Přípravy pro panel" na straně 3.

2 Kryt
3 Šroub

1 VodičeKonektor

Připojte 
pečlivě 
konektor.

Deska 
tištěných spojů

Ozdobný kryt rohu 
(s označením)

Svorka

Uspořádejte vodiče tak, 
aby svorka byla na 
vnitřní straně krytu.

(2) Připevněte ozdobný kryt rohu (s indikací) do rohu podle 
gravírované značky DrAIn SIDe . zatlačte připojené vodiče 
skrze rohový otvor na zadní straně stropu.

Vtiskněte pět svorek na 
ozdobném krytu rohu do 
otvorů na panelu.

Ozdobný kryt rohu 
(s displejem)

Vodiče

Gravírovaná značka 
DRAIN SIDE

(3) zahákněte každé lanko zbývajícího ozdobného krytu rohu 
(tj. tři kryty) za odpovídající kolík na panelu.

Kolík

(4) Připevněte ozdobné kryty rohů (tj. tři kryty) do panelu.

Vtiskněte pět svorek na ozdobném kryt
u rohu do otvorů na panelu.

8. Nastavení provozního režimu
Pro automatické čištění filtru samočisticího panelu lze vybrat 
libovolný z následujících provozních režimů.

Provozní režim Popis
(1)  Provoz 

s časovačem 
plánu

Provádí automatické čištění filtru během 
stanoveného časového intervalu, vybraného 
z osmi možností.

(2)  Provoz 
00:00-až-03:00

Provádí automatické čištění filtru během 
továrně nastaveného časového intervalu 
(00:00 až 03:00).

(3)  Automaticky 
řízený provoz

Provádí automatické čištění filtru podle 
nastavené reference řízení.

na základě konzultace se zákazníkem nastavte požadovaný 
provozní režim podle pokynů v kapitole  Automatické čištění filtru  
v návodu k obsluze samočisticího ozdobného panelu.
v době dodání se informujte v popisu (1) až (3) ve výše uvedené 
tabulce a vysvětlete zákazníkovi, kdy se automatické čištění filtru 
spustí.

9. Provozní nastavení
Proveďte nastavení na základě konzultace se zákazníkem a to 
podle podmínek instalace a použití klimatizační jednotky. Možná 
jsou tři následující nastavení.

9-1 Nastavení množství prachu
Proveďte nastavení podle množství prachu v místnosti.
• Standardní množství prachu (běžné kanceláře)
• velké množství prachu (sklady oděvů)

9-2 Kontrolka panelu (zelená) zap/vyp
kontrolka panelu (zelená) může zobrazovat následující provozní 
podmínky. Proveďte nastavení kontrolky podle požadavku zákazníka.

kontrolka Provozní podmínky Poznámky

zelená
Svítí Provoz klimatizace

kontrolka je před 
expedicí vypnutá.Bliká Automatické 

čištění filtru

červená kontrolka informující zákazníka o času sběru prachu 
nebude zhasnuta.
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Provozní nastavení proveďte podle instalační příručky dálkového 
ovladače. (nastavení uvedená tučně jsou zhotovena před 
expedicí.)

Položka 
nastavení

číslo 
režimu

První 
č. kÓDu

Druhé č. kÓDu
01 02 03 04

zobrazení 
sběru 
prachu, 
symbol 1

10 
(20) (3) zobrazení žádné 

zobrazení – –

nastavení 
množství 
prachu

14 
(24) (9)

Standardní 
množství 
prachu

velké 
množství 
prachu

– –

kontrolka 
panelu 
(zelená) 
zap/vyp

14 
(24) (4)

Svítí, když je 
klimatizace 
v provozu a 
během 
provozu 
čištění filtru.

Může se 
rozsvítit i 
během 
samostatného 
provozu 
čištění filtru.

nesvítí, když 
je klimatizace 
v provozu a 
během provozu 
čištění filtru.
 *   tovární 

nastavení

–

10. Testovací provoz
Proveďte testovací provoz samočisticího ozdobného panelu 
po dokončení testovacího provozu vnitřní jednotky.
testovací provoz samočisticího ozdobného panelu není možný 
během provozu vnitřní jednotky.

Poznámka

Proveďte testovací provoz produktu na základě pokynů  
v "a. Po dokončení prací jednotlivé položky otestujte".

10-1 Zkontrolujte, zda jsou víka ELEKTRICKÉ 
SKŘÍNĚ vnitřní jednotky, venkovní jednotky 
a samočisticího panelu řádně uzavřená

10-2 Zapněte napájení vnitřní jednotky
Po zapnutí napájení se panel přepne do inicializačního režimu.

10-3 Proveďte testovací provoz panelu 2 minuty 
po zapnutí napájení

ověřte si čisticí funkci filtru s pomocí dálkového ovladače.

Testovací provoz s pomocí dálkového ovladače
1. zastavte provoz panel, pokud je v režimu klimatizace.
2. Podržte stisknuté tlačítko zrušit alespoň 4 sekundy, dokud je 

podsvícené. zobrazí se nabídka servisního nastavení.
3. zvolte položku  test aut. čištění filtru  v nabídce servisního 

nastavení, pak stiskněte tlačítko Menu/enter.
4. na základní obrazovce se zobrazí " ".  

zobrazení se vypne, když je testovací provoz dokončen. 
Požadovaný čas testovacího provozu je asi 10 minut (v případě 
nastavení standardního množství prachu).

1.
2.

Chlazení Nast.na
Chla 28°C

Stiskněte a podržte 
tlačítko Zrušit na 
4 sekundy nebo 
déle, když svítí 
podsvícení.

3.

Zpět Nastavení

Servisní nastavení
Stav vnitřní jednotky
Stav venkovní jednotky
Nucené zapnutí ventilátoru
Spínač hlavního dílčího ovlad.
Ukazatel filtru            VYP
Test aut. čištění filtru

2/3

Stiskněte tlačítko 
Menu/Enter.

4.

Chlazení Nast.na
Chla 28°C

Odstraňte prach

Podsvícení displeje LCD
Stiskněte některé tlačítko a asi na 30 sekund se rozsvítí 
podsvícení.
Proveďte nějakou činnost s tlačítky, dokud je podsvícení aktivní 
(kromě tlačítka zAP/vYP).

Položky testu v testovacím provozu

Položky testu náprava
zkontrolujte 

výsledek
otáčí se filtr?

zkontrolujte 
připojení 
konektorů.

jsou klapky upevněny vodorovně?
zobrazuje se na obrazovce " " 
dálkového ovladače?
* Dálkový ovladač zobrazí "Ah", pokud vykazuje samočisticí panel 

poruchu.

Poznámka

Po dokončení testovacího provoz výrobku se informujte  
v "b. Položky testu před dodávkou" v instalační příručce.
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